
Aprīlis garām – ar pirmajām smagajām un aukstajām pavasara lietus pilēm, 
pirmajiem dzērvju kliedzieniem novakarēs, pirmajām vizbulēm, Lieldienām un Lielo 
Talku.  

Inčukalna Tautas nama pašdarbības kolektīviem: jauktajam korim “Mežābele” un 
vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” aprīlis atnesa pirmās pakāpes diplomus 
skatēs, bet senioru korim “Atblāzma”- 2.pakāpi. Priecājamies arī par „Minkāna”  
mazajiem dejotājiem 1.-2.klašu grupā 2.pakāpe, 2.-3.klašu grupā 1.pakāpe, bet 
skates debitantiem – „Minkāna” vecāku vidējās paaudzes deju kolektīvam uzreiz 
2.pakāpe. Latvijas Nacionālā Kultūras centra  žūrija augsti novērtēja, ka čakli esam 
strādājuši rudenī un ziemā. Dziedošie un dejojošie inčukalnieši ir aktīvi un atsaucīgi, 
piedaloties mūsu un citu pašvaldību rīkotos pasākumos. 

Latvijas mūzikas dzīvē šis gads ir nozīmīgs ar pasākumiem, kuros skan Raimonda 
Paula mūzika par godu maestro 80 gadu jubilejai. Tā Inčukalna Tautas namā 
sestdien, 2. aprīlī savu dziedāt varēšanu skatītājiem rādīja tie, kam tuvas Raimonda 
Paula dziesmas un melodijas. Kopumā ap 30 dažādu paaudžu novada cilvēku 
izdziedāja un izspēlēja 24 Raimonda Paula dziesmas. Dziedātājiem sagatavoties 
palīdzēja un iedrošināja muzikanti no muziķu apvienības “Kārklu blūzs”. Tā tik ir 
iespēja – dziedāt „dzīva” orķestra pavadījumā! Tā kā šis bija koncerts ar nelielu 
1.aprīļa “pieskaņu” – jo visu vakaru ciemos gaidījām pašu dziesmu autoru – tad 
nebija arī bargas žūrijas, kas vērtē, vien labvēlīgi skatītāji, kas dziedāja līdzi – „Mēs 
tikāmies martā”, „Svētvakars”, |”Kurzeme”, „Brauciet lēnāk par tiltu” un citas tik 
pazīstamas un visiem mīļas dziesmas.  

“Igauņu dienas” – tā saucām pasākumus, kas noritēja Inčukalna novadā aprīlī. Arī 
Tautas nams uzņēma viesus. Svētki aizsākās jau 30.martā, kad apskatei tika  
iekārtota igauņu Saues pilsētas mākslinieku izstāde, kura pārsteidza ar 
profesionalitāti un krāsu gammu. Drīz vien Inčukalna galvenā Atmodas iela tika 
ietērpta Latvijas un Igaunijas karogos, kas bija kā vēstnesis  mūsu tautu draudzības 
saitēm, ko apliecinājām  koncertā sestdien, 16.aprīlī. Ar prieku baudījām tautisko 
deju kolektīvu „Saue Simmajad”, sieviešu tautisko deju kopu „Saue Kaagara”, senioru 
dāmu tautas deju kopu „Vokiratas”, jaukto kori „Saue Segakoor”, Saues lauku kapelu 
un bundzinieku ansambli Saue Marching Drum Band”. Koncertā piedalījās arī mūsu 
Tautas nama kolektīvi – koris “Mežābele” un deju kolektīvs “Virši”. Mājinieku 
kolektīvus pieteica igauniski runājoši inčukalnieši Daina un Ilmārs, kas pavisam 
vienkārši visu klātbūtnē komunicēja ar viesiem, mājiniekiem nekā nesaprotot...tas 
bija gan interesanti, gan noslēpumaini. Nekas cits neatlika, kā pievienoties ciemiņu 
smiekliem. Pēc koncerta kopīgajā ballītē bija iespēja nodegustēt igauņu tradicionālos 
ēdienus un nobaudīt ciemiņu sagādāto alu. Bet brīžiem igauniski runājošais 
muzikants Ilmārs Miķelsons gādāja par labu garastāvokli, izpildot pazīstamas un 



iemīļotas dziesmas igauniski – ciemiņi Inčukalna Tautas namā varēja dziedāt līdzi, kā 
arī dejot savas mūzikas pavadījumā. Vakars izdevās lieliski. 

Svētdien, 17. aprīlī, kad daļa viesu jau bija devušies māju virzienā, sirsnīgs un ļoti 
emocionāls koncerts izdevās igauņu korim Vangažu ev. Lut. baznīcā, kur tika izpildītas 
gan tautas dziesmas, gan patriotiska un garīga rakstura dziesmas. Ceram, ka nākotnē 
vēl radīsies iespēja satikties. 

Arī maijā mūsu namā rosība turpināsies – varēsiet apskatīt Inčukalna Mākslas dienu 
izstādi, ļoti gaidām  arī nu jau par tradīciju kļuvušos Deju svētkus, kas pulcēs daudzus 
kolektīvus no dažādām Latvijas vietām un šoreiz pat no ārzemēm. Korim “Mēžabele” 
būs iespēja piedalīties Vidzemes un Latgales dziesmu dienā Alūksnē, senioru korim 
“Atblāzma” – senioru koru Dziemusvētkos Tukumā, bet deju kolektīvam “Virši” – 
deju svētkos Baldonē. Mēs turpināsim dziedāt, dejot un spēlēt un gaidīsim skatītājus, 
kas mūsu darbu novērtē! 

 


